


In 2014 opende basisschool De Verwondering zijn 
deuren. Een ouderinitiatief vanuit de overtuiging 
dat de tijd daar is om kinderen eigenaar te maken 
van hun eigen leerontwikkeling. Daarbij onderste-
und en uitgedaagd door de volwassenen om hen 
heen. Niet de methode maar de ontwikkeling van 
het kind moet leidend zijn en nieuwsgierigheid is 
de basishouding van de volwassenen die de leer-
lingen vergezellen op hun reis. Gebruikmakend van 
alle mogelijkheden van de moderne technologie 
om zich te verbinden, te inspireren, te ontwikkelen, 
te creëren en om uiteindelijk waardevolle bewon-
ers van deze planeet te zijn. 

“This is the first generation of people that work, 
play, think and learn differently than their par-
ents. They are the first generation to not be afraid 
of technology. It’s like the air to them”          

�ŽŶ�dĂƉƐĐŽƩ�

Zoals Aristoteles al schreef, is verwondering het 
begin van alle wijsheid. Verwondering wekt de 
nieuwsgierigheid en dat leidt tot prikkels om je in 
een onderwerp te verdiepen. De Verwondering 
is een unieke school waar elke capaciteit van een 
kind gezien wordt, op een aantrekkelijke plek met 
voor elke leerling een toegesneden lesprogramma 
in een elektronische leeromgeving. Met ateliers om 

alle talenten tot recht te laten komen. Een school 
waar goed taal- en rekenonderwijs de basis vormt. 
Op De Verwondering zijn ouders onze belangrijkste 
partners. Het betreft hier een gelijkwaardige en 
wederkerige relatie tussen ouders en school met 
als doel een optimale ontwikkeling van ieder kind. 

Het kind en niet de methode
De Verwondering is een basisschool waar het kind 
centraal staat en niet de methode, waar nieuws-
gierigheid de grondhouding is en waar de nieuwste 
technologie gecombineerd wordt met onderzoe-
kend en ervarend leren. Waar bits en bytes gelijk 
zijn aan bouten en moeren of aan partituren en 
schilderijen en waar programmeren van een app 
hetzelfde is als het schrijven van een spannend 
verhaal. De Verwondering bereidt kinderen voor op 
hun functioneren in de voortdurend veranderende 
wereld van morgen. 

Onze inspiratie:
The Green school in Bali 

It is preparing students to be critical and creative 
thinkers who are confident to champion the sus-
tainability of the world and its environment.  
It is inspiring their thirst to know more, equipping 
them with appropriate and relevant knowledge, 
and nurturing their passion to influence change in 
the way we are managing this planet. 

“Ik maak een mooie plek voor jou.” 
                                                                    Jannie Veenbaas

“De Verwondering” op zich is geen droom van 
ons. Wel in combinatie met de plek waar hij zou 
komen te staan en de plaats in de samenleving. De 
Verwondering en de plek waar hij (in de toekomst) 
staat zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Waarom? De Verwondering is niet alleen 
een school. De Verwondering is een community 
met democratische waarden, waar alle mensen 
gelijk zijn, iedereen een goede reden heeft om te 
doen wat hij of zij doet, de grondhouding nieuws-
gierigheid is, waar we wederkerig verantwoordelijk 
voor elkaar willen zijn, met elkaar de Verwondering 
vorm geven, een plek hebben voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en waar we vanuit 
vertrouwen handelen en zijn.

 De plek waar de Verwondering in onze droom 
staat is een plek waar er contact is met de natuur 
en met het leven, die van cradle to cradle is op-
gebouwd en waar we selfsupporting zijn. In alle 
opzichten. Een community van vernieuwend 
onderwijs, bedrijven en bedrijfjes en kleinschalige 
landbouw en nijverheid. (zoals we dat vroeger zo 
mooi noemden).

 In een heel vroeg stadium zagen Patrick en ik al 
in dat de route daar naar toe een alternatieve 
zou worden. We hebben daar een aantal brain-
stormsessies aan gewijd waar mooie plannen uit 
kwamen en hebben altijd de Green School in Bali 
op ons netvlies gehouden. Want wat ze in Bali kun-
nen kunnen wij hier ook. Gezien de tijd die er toen 
beschikbaar was hebben we er voor gekozen om 
eerst de school op te richten en van daar uit verder 
te bouwen.

 Die droom hebben wij nog steeds en wij geloven 
er stellig in dat je je dromen moet leven.  Vanuit 
onze eigen kracht zonder angst in de wetenschap 
dat we iets van waarde aan het bouwen zijn en iets 
moois aan de gemeenschap toevoegen.



Leren op de Verwondering

• De leerling staat centraal en niet de methode.
• Nieuwsgierigheid is de basishouding van iedereen:  
 iedereen heeft een hele goede reden om te doen wat hij doet.
• Ieder talent wordt onderkend.
• De elektronische leeromgeving heeft als doel de leerkracht te ontlasten 
 en de leerling te ondersteunen en uit te dagen.
• Het stimuleren van creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, 
 kritisch denken en een innovatieve mentaliteit bij leerlingen en personeel.
• Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.
• Een open relatie met ouders en omgeving.
• Vertrouwen in leerling: de leerling weet het, kan het en doet het. 
 Geïnspireerd, uitgedaagd en gezien door de leerkracht.
• Elk kind te helpen worden en te laten blijven wat het is.

“Het doel van het onderwijs is niet meer primair kennis en vaardigheden 
op te doen maar de wegen naar kennis actief te ontsluiten en het talent 
om aan de eigen vaardigheden te werken verder te ontwikkelen.”

Onze kernwaarden

��Oneindig
Wij leren je kiezen in een wereld 
van oneindige mogelijkheden.
Iedereen komt vanaf zijn geboorte 
in een wereld van oneindige mo-
gelijkheden. Als je je realiseert dat 
alles mogelijk is, zal je bewuster 
kiezen. Wij helpen onze leerlingen 
hun weg te vinden in dat veld. En 
dat doen we door er een vrolijke 
ontdekkingsreis van te maken 
waarvan de bestemming onbek-
end is. Want die bepaal je uitein-
delijk zelf.
��Innerlijk weten
:Ğ�ŝŶƚƵŢƟĞ�ƐƉƌĞĞŬƚ�ĂůƟũĚ͘
Wij leren je ernaar te luisteren
In een samenleving vol technol-
ogie mag het innerlijk weten niet 
worden verdrongen. Wie zijn 
ŝŶƚƵŢƟĞ�ǀŽĞĚƚ�ĞŶ�ĚĞ�ƌƵŝŵƚĞ�ŐĞĞŌ͕�
weet hoeveel dat oplevert. Inner-
ůŝũŬĞ�ƌƵƐƚ͘�^ƟůƚĞ͘��Ğ�ĂŶŐƐƚ�Ğďƚ�ǁĞŐ͘�
De overtuiging groeit en je voelt je 

verbonden. Elk kind beschikt over 
innerlijk weten. Wij koesteren dat, 
we helpen om het te ontdekken 
en te laten spreken. En natuurlijk 
varen we zelf ook op ons innerlijk 
kompas.
��Vertrouwen
Ons vertrouwen is inspirerend
Leren kan alleen als er vertrou-
wen is. Vertrouwen in jezelf en 
in degenen die je leren leren. Als 
team vertrouwen we erop dat de 
ouders hun kinderen naar school 
laten gaan om te groeien. Wij bou-
wen aan ons onderwijs vanuit het 
vertrouwen dat onze ideeën over 
leren, ontwikkelen en groeien een 
ŝŶƐƉŝƌĂƟĞ�ǌŝũŶ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ŝŶ�ĠŶ�
buiten het onderwijs.
��^ĐŚŝƩĞƌĞŶ
�ŝũ�ŽŶƐ�ƐĐŚŝƩĞƌƚ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ͘
tŝĞ�ƐĐŚŝƩĞƌƚ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞǌŝĞŶ͘��Ăƚ�
kan niet anders, want je straalt 
licht uit. Wij willen kinderen 

ůĂƚĞŶ�ƐĐŚŝƩĞƌĞŶ�ĞŶ�ƐƚƌĂůĞŶ͘��Ž�ǌŝĞƚ�
iedereen inclusief zij zelf wat hen 
uniek maakt. Daarvoor creëren we 
een omgeving die iedereen laat 
ƐĐŚŝƩĞƌĞŶ͘�,Ğƚ�ƚĞĂŵ͕�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶ-
gen, de ouders en alle andere be-
ƚƌŽŬŬĞŶĞŶ͘��Ăƚ�ŚĞĞŌ�ƚŽƚ�ŐĞǀŽůŐ�ĚĂƚ�
steeds meer mensen in en buiten 
het onderwijs het licht gaan zien.
��Ondernemen
tŝũ�ƐƟŵƵůĞƌĞŶ�ũĞ�Žŵ�ƚĞ�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͘
Wij zijn ondernemend. Die men-
taliteit is het kenmerk van de 
Verwondering. Het staat voor ons 
voor de verbinding die we zoeken. 
Met de samenleving. Met ouders. 
Met andere scholen. Met inspir-
erende vernieuwers. Ondernemen 
ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĞĞů�ǀŽŽƌ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘��ŽŽƌ�
te doen ontdek je, door vanuit 
nieuwsgierigheid te gaan onder-
zoeken leer je. Ondernemende 
ŵĞŶƐĞŶ�ǌŝũŶ�ĞŶĞƌŐŝĞŬ͕�ŇĞǆŝďĞů�ĞŶ�
ŽƉƟŵŝƐƟƐĐŚ͘



Onderwijsaanbod 
Het onderwijsaanbod op De Verwondering rust op 
twee duidelijke pijlers: 

1. Basisvaardigheden zoals taal en rekenen 
Taal (inclusief lezen en spelling) en rekenen met 
behulp van de nieuwste technologie en rekening 
houdend met een ieders leerstrategie. Elke leerling 
(in principe vanaf groep 3 maar zo nodig eerder) 
heeft een individueel rooster en voor het taal- en 
rekenonderwijs zijn de leerlingen ingedeeld in leer-
teams. Dit zijn niveaugroepen rond de vakken taal 
en rekenen. Gemiddeld hebben leerlingen twee 
leerteams per dag. Hierin krijgen zij gericht instruc-
tie van een leerkracht of expert en werken daarna 
zelfstandig verder. 

2. Onderzoekend en ervarend leren 
Er worden verschillende workshops georgani-
seerd waar een kind uit kan kiezen. Deze ateliers 
variëren, denk aan: •moestuin •slopen en bouw-
en •beeldhouwen •schilderen •muziek •natuur 
•literatuur •techniek •koken •toneel en kleinkunst 
•informatica /hacken • filmen/editen • filosofie 
•sport, beweging en dans. 

In het onderwijsconcept van De Verwondering 
speelt moderne technologie een belangrijke rol 
bij het aanbieden van de leerstof, het leren, oe-
fenen en toetsen van de stof en het volgen van de 
ontwikkeling van de leerling. De uitdaging is dat 
iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt. 

Op De Verwondering wordt op verschillende 
manieren (groepsgewijs of individueel) door de 
kinderen gewerkt. In verschillende situaties zijn 
kinderen bezig met het verwerven van kennis en 
vaardigheden op het gebied van wereldoriëntatie, 
taal, rekenen en schrijven. 

Leeftijdmix 
�Ğ�ůĞĞĨƚŝũĚŵŝǆ�;ŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞŝƚͿ�ŝƐ�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽŽƚ-
ste krachten van onze school. Kinderen hebben 
op een bepaalde leeftijd niet allemaal dezelfde 
interesses of vaardigheden. Als kinderen samen 
iets doen, telt niet de leeftijd maar de interesse. 
Door de leeftijdmix kunnen er ook emotionele 
behoeften worden vervuld. Het biedt kinderen de 
gelegenheid te ervaren wat het is om de oudste of 
de jongste te zijn, de gelegenheid om te helpen of 
geholpen te worden, en om rekening te houden 
met elkaar. Door de kinderen niet te groeperen 
naar leeftijd, kan elk kind aansluiting vinden bij 
andere kinderen die zich in de zone van naaste 
ontwikkeling bevinden.

Leren op eigen niveau
Concreet betekent dit dat de kinderen op hun 
eigen niveau werken en dat dit groep of stamgroep 
overschrijdend is. Een kind kan bijvoorbeeld in-
structie rekenen krijgen op het niveau van groep 5 
en taal op niveau van groep 4. 

Individueel versus grote groepen
Het uitgangspunt is: leerlingen werken alleen in 
een grotere groep als dat zinvol is, dus geen activ-
iteiten die ze met behulp van ict individueel of in 
een kleine groep ook (en vaak beter) kunnen doen. 
Instructies vinden plaats in kleine groepen met 
maximaal acht kinderen, hierdoor kan de lesstof 
op verschillende niveaus worden aangeboden, kan 
beter worden bijgestuurd en is de concentratie van 
het kind groter. Na de instructie gaat het kind zelf-
standig of in een kleine groep aan de slag. 

HOE EN WAT LEREN KINDEREN? 
Als kinderen alleen leren om taken en opdracht-
en uit te voeren, stoppen zij met deze activiteit-
en als het niet meer hoeft. Als je kinderen meer 
en meer uitdaagt, hun leeromgeving zo inricht, 
dat ze enthousiast worden, dan zullen ze meer 
willen weten, uitproberen, onderzoeken en 
leren. Dit is geen motivatie van buitenaf, maar 
meer van binnenuit. “Ik wil dit weten, hoe kom 
ik er achter, wie kan mij helpen, waar kan ik het 
vinden………….” Met andere woorden een vraag 
gestuurd aanbod. Kinderen van De Verwonder-
ing studeren én leren vanuit hun nieuwsgier-
igheid, door zelf ervaringen op te doen met 
concrete materialen en in een betekenisvolle 
context.



Buro de beweging is sinds de opstart van 
de Verwondering betrokken bij de school. 
Wij zien kinderen van De Verwondering 
maar ook kinderen van andere scholen in 
en rondom Monnickendam. In november 
is het bewezen effect van bewegen op het 
leervermogen volop in het nieuws geweest. 
Kinderpraktijk Madelief (praktijk voor Kin-
derfysiotherapie) heeft samen met Onderwi-
jspraktijk Bgrip een concept ontworpen dat 
past binnen deze wetenschappelijke inzicht-
en. Dit concept heet Buro de beweging.

Leerproblemen vinden hun oorsprong in het 
zenuwstelsel, waarbij we spreken over neu-
rologische ontwikkeling. Uiteraard speelt 
intelligentie ook een rol maar het ontbrek-
en van vloeiende verbindingen tussen de 
hersenen is tevens een belangrijke oorzaak 
waardoor leerproblemen kunnen ontstaan. 

De ontwikkeling van gestroomlijnde hersen-
verbindingen begint al tijdens de zwanger-
schap. Door bepaalde ontwikkelingsfases 
te doorlopen, bijvoorbeeld door te kruipen, 
leren lopen en leren praten, maar ook door 
te spelen, worden in de hersenen verbindin-
gen aangelegd die noodzakelijk zijn voor het 
leren op school. Deze fases hebben allemaal 

verschillende functies om uiteindelijk te 
komen tot goed leren, goed bewegen en 
goede concentratie. 

Soms gebeurt het dat kinderen fases overs-
laan in hun ontwikkeling. In dit geval bouwt 
een kind een blokkade op in het brein. Dit is 
van buitenaf niet zichtbaar waardoor men 
vaak geen idee heeft dat een dergelijke 
blokkade aanwezig is. Deze blokkades zijn 
op te lossen door intensief te oefenen via 
bewegen. Bij Buro de Beweging zorgen wij 
ervoor dat het oefenprogramma van het 
kind gericht is op het oplossen van blokkade 
en het aanmaken van vloeiende hersen-
verbindingen zodat het leerproces weer in 
beweging komt. Op die manier kan het kind 
weer groeien en te komen tot goed leren, 
goed bewegen en goede concentratie. 

Wij maken een gedegen behandelplan 
voor een kind. Oefeningen kunnen gedaan 
worden onder schooltijd of thuis, afhankelijk 
van de afspraak die met de leerkracht wordt 
gemaakt. Soms is het verstandig als een kind 
een aangepast leerprogramma krijgt. Indien 
dit nodig is zorgt Buro de beweging voor een 
passende onderwijsinvulling op bijvoorbeeld 
het gebied van spelling, lezen of rekenen.

Samenwerking Buro de Beweging

Bewegingsonderwijs 
In alle groepen wordt aandacht aan spel- en be-
wegingslessen besteed. Doelen van het beweging-
sonderwijs zijn: 
• Je eigen lichamelijke mogelijkheden en  
 beperkingen leren kennen; 
• Je eigen lichaam goed kunnen hanteren; 
• Het krijgen of houden van 
 uithoudingsvermogen; 
• Samen spelen; 
• Durf hebben of krijgen bij spel 
 en beweging; 
• Risico’s leren nemen, tegen je verlies 
 kunnen en sportiviteit. 

De kleuters maken gebruik van het speellokaal, 
in het gebouw. De midden- en bovenbouw gymt 
twee keer per week. Ook wordt er veel buiten 
gespeeld/bewogen door de kinderen.



Op de school werken wij met 
een continurooster, het rooster 
is gelijk voor laag-, midden- 
en hoogbouw. Alle kinderen 
lunchen op school.  
Ma/di/do/vrij: 8:30 – 15:15 uur , 
Woensdag: 8:30 – 12:15 uur

8.15 uur: de deuren gaan open
Ouders en kinderen komen bin-
nen. Alle kinderen
hebben een eigen plaats waar ze 
jas, tas en schoenen opbergen 
en een eigen laatje waar zij hun 
i-pad en schoolwerk in bewaren. 
Kinderen dragen in de school 
slippers of sloffen. 

8.30 uur: startkring 
De kring start met muziek. In 
deze tijd, ‘de verstilling’, hebben 
de kinderen de ruimte om zich 
in stilte voor te bereiden op de 
schooldag. Ieder kind vertelt kort 
hoe hij zich voelt en wat hij deze 
dag gaat doen of nodig heeft. 

9.45 uur: leesclub 
In de hele school wordt gelezen, 
voorgelezen en samen gelezen. 
De startende lezers krijgen 
leesles. De sfeer is rustig. 

 9.15 uur: leerclub
De kinderen vanaf groep 3 zijn 
verdeeld in leerteams. Dit zijn 
niveaugroepen rond de vakken 
taal, spelling en rekenen. Ieder 
half uur start er een instructie 
ǀŽŽƌ�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĂƐŝƐǀĂŬŬĞŶ�ŽƉ�
ĠĠŶ�ďĞƉĂĂůĚ�ŶŝǀĞĂƵ͘��Ğ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�
nemen ten minste aan 1 leer-
team per ochtend deel. In deze 
leerteams krijgen zij gericht in-

structie van een leerkracht of ex-
pert. Kinderen die geen instruc-
tie hebben, werken zelfstandig 
aan hun weekplan. Dat kan in de 
functieruimte of in een atelier. 
Bij de kleuters wordt na de Lees-
club iedere ochtend gestart met 
een gezamenlijke activiteit. Dit 
kan in kringvorm zijn. Het accent 
bij de kleuters ligt op spel. Naast 
het vrije spelen en ontdekken 
werkt een leerkracht spelender-
wijs in kleine groepjes aan het 
ontwikkelen van vaardigheden en 
kennis. 

10.00 uur: eten en drinken 
Rond 10 uur wordt in alle groep-
en fruit uitgedeeld, dat de kin-
deren vrij kunnen pakken. 

10.30 – 11.30 uur: buitenspelen 
De kleuters spelen onder bege-
leiding van de leerkracht buiten. 
Oudere kinderen mogen tussen 
10.30 uur en 11.30 uur zelf een 
moment kiezen om buiten te 
spelen. Zij spelen zonder directe 
begeleiding buiten, net als thuis. 

12.15 uur: gezamenlijke lunch
De kleuters eten gezamenlijk in 
hun eigen ruimte. Dat is voor 
deze jong groep de meest veilige 
omgeving. De andere stamgroep-
en eten op de huidige locatie in 
het speellokaal en de hal. Deze 
ruimte kan voorbereid worden 
op de komst van de kinderen en 
weer schoongemaakt zonder het 
onderwijs te storen. De tafels zijn 
gedekt en de kinderen maken 
hun eigen boterhammen klaar. 
Tot 12.30 uur zit iedereen aan 

tafel en heerst er een rustige en 
gezellige sfeer. 

12.30 uur: buiten spelen
Kinderen die klaar zijn met 
lunchen kunnen buiten spelen. 
De corveeploeg helpt bij het 
afruimen van de tafels. Om 13:00 
uur is de lunchpauze afgelopen 
en gaat iedereen naar zijn 
stamgroep. 

13.00 uur: Middagkring
De kinderen starten de middag 
in de eigen stamgroep. Tijdens 
deze middagkring staan sociale 
vaardigheden en groepsvorming 
centraal. 

 13.15 uur: Ateliers
‘s Middags starten de ateliers 
rond het thema. Er wordt groeps-
doorbroken gewerkt en er is 
keuze uit verschillende ateliers. 

15:00 uur: Afsluiting
De kinderen ronden de dag in 
hun stamgroep. Er is opnieuw 
muziek en ‘verstilling’ en de dag 
wordt geëvalueerd. 

15.15 uur: Einde schooldagപ
 

Een dag op De Verwondering



In de verordening VNG 2011 wordt bij het bepalen 
van de ruimtebehoefte de bruto vloer oppervlakte 
direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. Uit-
gangspunt hierbij is een vaste voet van 200 m2 met 
daar bovenop 5.03 m2 per leerling. Voor scholen 
die gebruik maken van de gewichten-regeling 
wordt daarnaast, boven een bepaalde drempel, 
nog een toeslag berekend van 1.40 m2 per leerling.

Het schooljaar 2014 2015 was het eerste school-
jaar. De start was met 82 leerlingen. Op het mo-
ment van de start hadden we 650m2 BVO tot onze 
beschikking, de ruimtebehoefte was 613 m2 en 
voldeed aan het begin van het jaar. Aan het eind 
waren we gegroeid en was er een grotere be-
hoefte dan er ruimte die beschikbaar was. Voor het 
lopend schooljaar moet daarom gekeken worden 
naar de prognose van het volgend schooljaar. Op 
die manier is er voldoende ruimte om de school 
gedurende het lopend jaar te laten functioneren. 

Voor het schooljaar 2015 2016 is de ruimte ver-
groot naar 850 m2 en biedt daarmee plaats voor 
130 kinderen volgens de norm.

In het school jaar 2017 2018 is de prognose dat er 
met 180 kinderen wordt gestart. Op moment van 
aanvang van het schooljaar is de ruimtebehoefte 
1.100 m2. Gedurende het schooljaar groeien we 
naar uiteindelijk een dikke 200 leerlingen. De mini-
male behoefte voor dat jaar is dan 1.206 m2.

Prognose en toekomst

De meeste leerlingen op De Verwondering komen 
uit de gemeente Waterland. Vanwege het bijzon-
dere onderwijskundige concept en de kwaliteit 
van het pedagogisch beleid zijn ook ouders van 
buiten de gemeentegrenzen bereid naar de school 
te reizen. 



Een school opgezet vanuit klassen voldoet niet 
aan de individuele- en groepsprocessen van 
De Verwondering. Vanuit multifunctionalite-
it en flexibiliteit is er behoefte aan hele grote 
ruimten. Transparant, eerder gescheiden door 
meubels en kerndoelen, dan door muren. 

Naast de normale directie/ vergader en admin-
istratieruimte moeten er functionele instructie 
ruimten zijn voor specifieke instructies, coaches 
en kinderen. En een ruimte voor Buro de Beweg-
ing, onze eigen zorgstructuur.

De onderbouw heeft een veilige zone nodig, 
zowel binnen als buiten. Maar wel met veel 
transparantie, ze moeten uitgedaagd worden om 
aan te sluiten bij de middenbouw. Als een kleu-
ter wil leren in een leerteam dan mag dat! De 
ruimte is toegerust vooral op spel. Kasten met 
spelmateriaal overzichtelijk ingedeeld. Zodat 
kinderen zelf kunnen pakken en opruimen.  
“De indeling en inrichting ondersteunen de
kinderen in het uitdagen tot keuzes, het willen 
leren. Het onderzoekend en ervarend leren.”

Verschillende spelplekken voor bouwen, 
stempelen, schilderen, verkleden, een winkeltje, 
zandbak etc. De relatie tussen binnen en buiten 
is kort en direct zodat er makkelijk door een 
aantal kinderen binnen en een aantal kinderen 
buiten kan worden gespeeld.

Leerplein
Voor de middenbouw en bovenbouw is er een 
leerplein. Op dit leerplein wordt in rust gewerkt. 
Merendeel van de leerlingen zijn hier aan het 
werken. Midden- en bovenbouw zitten bij elkaar. 
Hier staan ook de verschillende functiekasten 
waarin de materialen liggen opgesteld. Vrij om 
te pakken om de uitdaging van het leren te prik-
kelen. Het zijn aparte functiekasten met leerma-
terialen voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. 

Ateliers
Om het leerplein heen liggen de ateliers. Hier 
wordt in kleine groepen samengewerkt of indiv-
idueel vanuit spel geleerd. Er is een bibliotheek 
met instructietafel, een bouwhoek, een muz-
iekruimte (extra geïsoleerd), knutsel- en timmer-
ruimte, een instructieruimte met thema Engels 
en schaken, ruimte voor schilderlessen gecom-
bineerd met naailessen, keuken, laboratorium 
met 3d printer en programmeer middelen. De 
ateliers zijn transparant en af te sluiten ruimtes. 
Vanaf het leerplein is er zicht op deze ateliers. 
Een apart atelier is het spellokaal. Gedurende 
de week zijn er minimaal 3 dagdelen dat deze 
wordt gebruikt door de kleuters. 1 gehele dag 
wordt ze gebruikt voor de lessen drama. Buro 
de Beweging gebruikt het spellokaal anderhalve 
dag. Dan worden er vooral bewegingsoefeningen 
gedaan met individuele kinderen.

Indeling en inrichting



Instructies
Per 20 à 25 kinderen is een instructieplek nodig. 
Een instructieplek biedt plaats voor 8 a 12 kinder-
en. Deze bestaat uit een lange tafel met zitkrukjes, 
een flatscreen aan de muur met dataverbinding, 
een geluidsinstallatie, een whiteboard en een zitk-
ruk voor de coach.
De inrichting is volgens het huiskamer idee. De 
geborgenheid en vertrouwen die er thuis is, vinden 
de kinderen ook op school. De overgang van thuis 
naar school is daarmee minder groot. De meubels 
bestaan uit halfhoge kasten, keukentafeltjes met 
stoeltjes, een paar statafels, hanglampen, gordij-
nen, een bankstel met vloerkleed. De schoolbank-
jes met stoeltjes zijn daarmee verleden tijd. De 
persoonlijke spulletjes worden in laatjes in kasten 
opgeborgen.

Lunch en keuken
De mensen van Pliladelphia zijn nauw betrokken bij 
de school. In de ochtend maken zij het fruit klaar 
voor de kinderen. Alle kinderen eten als 10 uurtje 
vers fruit. Daarna maken zij een buffet klaar voor 
de lunch. ‘s Middags wordt er opgeruimd en kan er 
kookles worden gegeven in de keuken. De keuken is 
daarmee een praktische plek voor iedereen ge-
durende de gehele schooldag.

Garderobe en bergruimte
Bij de deur is een overgang tussen het drukke buit-
en en het rustige binnen. Deze overgang wordt be-
nadrukt doordat de kinderen hun schoenen uittrek-
ken bij de ingang en op hun slofjes verder gaan 
de school in. De schoenen worden bij de ingang 
opgeborgen in de schoenenkast. De school blijft 
daarmee een relatief schone en rustige omgeving.
Bergruimte is slechts een praktische ruimte doch 
zijn er verschillende nodig. Er is ruimte nodig voor 
het opbergen van spelmateriaal van het spellokaal. 
Bergruimte voor de wisselende collectie lesmate-

rialen en verbruiksmaterialen voor de school, incl 
het schildermateriaal. Een schoonmaakkast met de 
schoonmaakkar met bijbehorende spullen. Een een 
plek waar de kluisjes en persoonlijke dingen van 
het personeel kan worden opgeborgen. Daarnaast 
is er nog ruimte nodig om meer thematische mate-
rialen op te bergen zoals de kerstspullen.

Buitenruimte
De buitenruimte is een plek van spel en leren, 
Op het verharde plein kan gespeeld worden met 
rijdend materieel, balspellen etc. Bij de overgang 
naar de tuin is een zandbak. In de tuin zijn drie ge-
bieden te onderscheiden. Op het gras kan gespeeld 
worden en is het mogelijk om bijv. hutten te bouw-
en. In de moestuin wordt fruit en groente tot leven 
geblazen. Ieder kind heeft daar zijn eigen stukje. 
Als derde is er de houtril. Een stuk tuin waar vooral 
de kleinere diertjes hun thuis hebben. Deze zorgen 
een natuurlijke afwisseling in de omgeving en prik-
keling van interesse in de natuur. Prikkeling van het 
ontdekken in de natuur gebeurt zo op verschillende 
plekken met elk hun eigen uitdagingen.

De overgang van buiten naar binnen moet een 
natuurlijke zijn, makkelijk toegankelijk zodat het 
leerplein ‘s zomers ook naar buiten kan worden 
uitgebreid. Voor de onderbouw is de verbinding 
met buiten het belangrijkst. Spel kan dan organ-
isch zonder belemmeringen doorlopen van binnen 
naar buiten. 


